
VISÃO GERAL DO PROGRAMA

 • 3 meses de capacitação e experiências 
em vendas

 • Inclui certificações e formatura

PRÉ-REQUISITOS

 • Alta motivação de vendas e vontade     
de ganhar

 • Interessado por tecnologia

 • Habilidade em trabalhar em um 
ambiente energético e dinâmico

 • Excelente atendimento ao cliente

 • Capacidade de saber escutar, boa 
dicção e ótima comunicação

 • Habilidade para trabalhar de forma 
colaborativa e independente

 • Cursando ou recém-formado em 
universidade 

 • Candidato deve residir em                 
São Paulo (SP)

GENERAL MARKETS REPRESENTATIVE 
Que tal iniciar sua carreira em vendas no campo da tecnologia em um líder global 
em cibersegurança?

Atualmente, a Trend Micro está procurando jovens sem experiência em tecnologia, 
com espírito empreendedor e resilientes. Jovens que estejam prontos para 
começar uma carreira desafiadora e gratificante em vendas de segurança digital.

Esta oportunidade oferece a você todo o treinamento e o suporte necessários 
para obter sucesso neste setor. À medida que continuamos inovando e crescendo, 
nunca houve um momento mais oportuno para fazer parte da equipe de vendas da                
Trend Micro.

Após a conclusão do Programa General Markets, os participantes estarão aptos 
para atuarem no mercado de cibersegurança e/ou na área de negócios.

Junte-se à nossa equipe e experimente um espaço de escritório moderno e recém 
projetado, flexibilidade e a oportunidade de aprender com os melhores do mercado.

Estamos à procura de indivíduos orientados para o objetivo, apaixonados pelo 
serviço ao cliente e pela tecnologia. Se isso soa como você, queremos te ouvir!

PROGRAMA GENERAL MARKETS BRASIL

PROGRAMA GENERAL MARKETS

Após um período inicial, que garante que todos os candidatos tenham uma base 
comum de conhecimento em tecnologia, o programa se concentra mais no domínio 
e atividades das vendas. Durante o período de 90 dias, os candidatos chamados 
estarão sob o regime de contrato temporário.

www.trendmicro.com
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POR QUE FAZER PARTE DA TREND MICRO 

A Trend Micro trabalha para tornar o mundo seguro para a troca de informações 
digitais. Capacitamos as pessoas, motivamos e incentivamos a inovação.

•  Focada em segurança de software há mais de 30 anos e uma líder reconhecida       
do setor

•  Maior provedor focado em segurança digital

•  Treinamento e coaching de vendas regulares

•  90% de retenção de clientes

•  Oportunidades para interagir, trabalhar e aprender com líderes experientes

VALORES TREND MICRO

Nossos Valores Essenciais definem 
quem somos, são integrados a tudo o 
que fazemos e estão profundamente 
enraizados em nossa herança e cultura. 
Não falamos apenas sobre esses valores; 
praticamos e reconhecemos os membros 
de nossa equipe que melhor exemplificam 
o que defendemos.

 • Cliente: Ter uma paixão para servir; 
certifique-se de que realmente

 • Mudança: Veja a mudança como 
uma oportunidade; ser o líder da 
transformação

 • Colaboração: Reconhecer a inteligência 
coletiva é a única maneira de ver toda a 
cena; ser ecossistêmico

 • Inovação: Ouse falhar; crie valores 
sociai

 • Confiabilidade: Sem ego; seja autêntico; 
seja sincero; seja consistente

INSCREVA-SE AGORA

 • Para se inscrever no Programa 
General Markets, envie uma carta de 
apresentação explicando qual a razão 
pela qual você deveria ser escolhido 
para o programa (até 500 palavras).

 • Enviar para gm_brasil@trendmicro.
com, até dia 20/06/2021.

 • Candidatos aprovados serão contatados 
com mais detalhes.

 • O programa acontecerá de forma online
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